
 

KURZARBEIT – práce na zkrácenou pracovní dobu – aktuální 
informace od IG Metall 

Pokud zaměstnavatel nemá dostatek práce (například z důvodu narušení dodavatelských řetězců), 
může obecně požádat o zkrácení pracovní doby u Agentury práce. Pokud tato Agentura tuto žádost 
schválí, budou pracovníci pracovat zkráceně (může to být dokonce 0 hodin) a dostanou krátkodobý 
příspěvek za ztracený pracovní čas. Tento příspěvek je obecně 60% vašeho čistého příjmu pro jednoho 
pracovníka a 67% pro pracovníka s rodinou a je vyplácen z prostředků Agentury práce, tj. sociální 
příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti. 

V důsledku corona krize byla změněna pravidla pro zkrácení pracovní doby/ práce tak, aby o to mohlo 
žádat více společností a aby mohly příspěvek získat rychleji. Vláda také rozhodla, že bude platit sociální 
příspěvky za pracovníky ve zkrácené pracovní době. Obvykle by sociální příspěvky musel platit 
zaměstnavatel. 

Odbory tvrdí, že 60 nebo 67% nestačí k tomu, aby rodiny přežily, a že tuto částku musí zaměstnavatelé 
doplnit nejméně na 80%. Zaměstnavatelé mohou použít „ušetřené“ peníze, které by jinak museli platit 
za příspěvky na sociální pojištění. Naše vláda bude diskutovat o tom, zda může a zda by neměla na 
zaměstnavatele uvalit povinnost takové příplatky platit. 

Ve společnosti, která má podnikovou radu, je třeba se obrátit na tuto radu. IG Metall naléhá na 
podnikové rady, aby se dohodly na zkrácení pracovní doby, pouze pokud zaměstnavatel doplatí 
krátkodobý příspěvek. V mnoha, zejména velkých společnostech, existují dohody zaručující doplatek 
až na 80, 90 nebo dokonce více%. V některých společnostech (jako Fehrer) by to nebylo možné. 
 
V Bádensku-Würtembersku (region Stuttgart) máme kolektivní smlouvu pro kovo-elektro průmysl 
obsahující ustanovení o doplacení krátkodobého příspěvku ze strany zaměstnavatele až do výše 80,5 
až 97% v závislosti na rozsahu práce na zkrácenou pracovní dobu. 
 
Minulý pátek jsme dosáhli pilotní regionální dohody pro Severní Porýní-Vestfálsko, která je platná do 
konce roku 2020: žádné zvýšení mezd, pět dalších volných dnů pro rodiče s malými dětmi a doplnění 
krátkodobého příspěvku až na 80%, ale zřejmě pouze po dobu 2 nebo 3 měsíců. 
 
Chemický odborový svaz IG BCE má kolektivní smlouvu pro chemický průmysl (500 000 zaměstnanců) 
o příplatcích ke krátkodobému příspěvku až do výše 90% vaší čisté mzdy. 
 
V minulém týdnu byla uzavřena dohoda mezi odborovým svazem NGG (Potraviny, nápoje a stravování) 
a Asociací systémového stravování (McDonalds, Starbucks, Pizza Hut atd., přibližně 120 000 
zaměstnanců) obsahující ujednání, že příspěvek za zkrácenou pracovní dobu bude doplněn až na 90%. 
 
Asociace a společnosti se na tom shodly, protože ve většině obchodů se systémem stravování 
neexistují žádné podnikové rady. Aby mohla společnost požádat o krátkodobý příspěvek u Agentury 
práce, musí mít souhlas podnikové rady. Pokud podniková rada neexistuje, potřebují souhlas každého 
jednotlivého zaměstnance, takže pro společnosti bez podnikové rady je obtížné získat práci na 
zkrácenou pracovní dobu. 



K tomu článek v němčině: 
https://www.ngg.net/pressemitteilungen/2020/systemgastronomie-absicherung-von-unternehmen-
und-beschaeftigten-in-krisenzeiten/ 
 
 
Informace o příspěvku na zkrácenou pracovní dobu z web-stránky německého Ministerstva práce: 

Pokud coronavirus způsobí problémy v zásobování nebo pokud úřady nařídí uzavření, a přinutí 

společnosti omezit nebo zastavit výrobu, může to vést k nároku na příspěvek za zkrácenou 

pracovní dobu pro postižené zaměstnance. 

Společnosti, které chtějí požádat o příspěvek za zkrácenou pracovní dobu, musí nejprve 

informovat místní Agenturu práce (Agentur für Arbeit) o práci na zkrácenou pracovní dobu. 

Místní Agentura práce prozkoumá, zda jsou podmínky pro udělení příspěvku splněny, postupuje 

případ od případu. 

Příspěvek lze poskytnout až na dvanáct měsíců. Je vyplácen na stejné úrovni jako dávka v 

nezaměstnanosti a kompenzuje 67 nebo 60 procent čisté mzdy ztracené v důsledku práce na 

zkrácenou pracovní dobu. 

Více detailních informací je možné najít na web-stránce Federální agentury pro zaměstnanost: 

www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 

 
Německo hodně používalo Kurzarbeit během finanční a ekonomické krize 2008/2009, ale tehdy to bylo 
jen pro části ekonomiky, většinou zpracovatelský průmysl, které nejvíce utrpěly. Nyní je zasažené celé 
hospodářství.   
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